
Warande zwemmers weer actief
Het begon in Gorinchem waar we te gast waren bij De Bies-
boschzwernmers, daat werd gestreden om het Biesboschbo-
kaal die de laatste jaren door De Warande werd gewonnen.
Met een groep van l8 zwemmers hebben we gestreden en
met een verschil van 0.22 seconden zijn we op een tweede
plaats geëindigd.

Tijdens deze wedstrijd wist Dion
Staa] de grootste pr te zwernmen
op de 50m wije slag en kwam hij
daarmee onder de 30 seconden. Er
zijn 30 persoonlijke records ver-
broken. Twee clubrecords, deze
was voor Nicko Kamphuis op de
100m wisselslag en voor Anne
Paulusse op de 100m rugslag.
Daarnaast zijn er 6 individuele
gouden, 7 zilveren en 8 bronzen
medailles veroverd. Met de esta-
fette zijn de jongens op een 2e
plaats en de meisjes op een 3e
plaats getlindigd. De mixed esta-
fette was goed voor een 2e plaats.
Op het laatst wordt er gekeken
welke zwemmer de meeste Fina
punten bij elkaar hebben gezwom-
men en zij mogen dan extra de
100m wisselslag als finale zwem-
men. Bij de meisjes was het een
aangename verrassing dat Anne
die mocht zwemmen en zij wist in

gedaan. Amy de Veth en Anne
Paulusse zwommen ook beide
de 1500m wije slag en ook hier
ging dat erg goed want de pr's
vlogen ons om de oren, mooie
vlakke races hebben we bij deze
5 kanjers gezien. Anne zwom
zelfs een clubrecord op de 1500m
wije slag afstand van maar liefst
4 jaargangen aan flarden, gewel-
dig. Pieter Pijnenburg zwom de
2000m maar dan schoolslag en
hij bleef keurig onder zijn richt-
tijden die hij moest halen dus
was dat een uitstekend resultaat.
Desiree Emmen, Rick Embregts
en Nicko Kamphuis zwontmen
ook de 2000m wije slag en ook
Nicko verpulverde 3 jaargangs
clubrecords op deze afstand.
Nicko, Rick, Max, Dion en Desiree
zwommen ooknog eens de 400m
wisselslag en ook hier werd door
Dion. Max en Rick de nodigde pr's
behaald.
Voor hun was dit ook alweer de
laatste LAC van het seizoen aan-
gezien zij hun klassement vol
hebben gezwolnmen. Nu wachten
tot juli voordat we weten oP welke
plaats zij zijn geëindigd.

het all-in klassement als derde te
finishen, bij de heren hadden we
er zelfs 3, Nicko Kamphuis die le
werd, Rick Embregts werd 3e en
Pieter Pijnenburg eindigde op een
5e plaats. Heel jammer van die 2e
plaats maar de prestaties waren
er niet minder om.

Een week later gingen 12 zwem-
mers naar Terneuzen om de af-
standen van het Lange Afstand
Cirquit te zwemmen. Laurie Hui-
gen, Bente Koerhan en Elsemièke
Koot zwommen voor het eerst de
800m wije slag en wat hebben ze
dit uitstekend gedaan. Bente en
Laurie verbeterde op de 200-400
en 800m hun tijden en Elsemie-
ke ook op de 400 en 800m, goed
gedaan meisjes. Dion Staal, Max
Botermans en Floris Verburgh
zwommen de 1500mbij de heren
en ook Zij hebben het uitstekend


